
 

Como havia prometido aos professores de Umuarama, o prefeito Hermes Pimentel protocola hoje, para análise 
e votação na Câmara de Vereadores, uma proposta pela qual o Município assegura que nenhum dos profis-
sionais receberá salário menor que o piso nacional, estabelecido pelo governo federal. Inicialmente serão 
396 beneficiados. Para garantir o piso, o município aumentará em R$ 194.397,73 mensais o investimento 
no custeio da folha de pagamento do magistério municipal.
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Operação Capital da PF prende policiais
militares envolvidos com contrabandistas
A Polícia Federal de Guaíra desencadeou ontem uma grande ope-
ração que desarticulou quadrilhas de contrabandistas que agiam 
em toda a região Noroeste do Paraná e em Santa Catarina. Em 
uma só noite, os bandidos chegavam a operavam o contrabando 
de cigarros nos núcleos de Guaíra, Altônia e Umuarama, movimen-

tando cerca de R$ 3,8 milhões em mercadorias. Foram 400 agentes 
envolvidos na ação que cumpriu 96 ordens judiciais de busca e 66 
de prisão preventiva nas cidades de Guaíra, Terra Roxa, Iporã, 
Francisco Alves, Umuarama, Cafezal do Sul e Altônia, no Paraná, 
e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. l 6
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A Secretaria de Saúde 
descentralizou ontem 
220.465 imunizantes 

contra a Covid-19 para as 
22 Regionais de Saúde. 

São doses para o público 
infantil e adulto, com o 
objetivo de reforçar os 

estoques para atender o 
Dia D da Vacinação, que 

acontece amanhã em 
todo o Paraná. A 12ª RS 

de Umuarama recebeu 
3.366 doses.

Promessa é dívida

Vacinação
DANILO AVANCI/SESA

ALEX MIRANDA



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Sexta-feira, 10 de junho de 2022

Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,06 0,47 4,78 11,73
IGP-M (FGV) 1,41 0,52 7,54 10,72
IGP-DI (FGV) 0,41 0,69 7,17 10,56

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,1477 1,1466 1,1072
IGP-DI (FGV) 1,1557 1,1353 1,1056
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 12,75%  | TJLP: 6,82%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 2ª parcela
vence em 30/06, com juros Selic de 1,00%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

8/5 a 8/6 0,6660 0,6660 0,1652
9/5 a 9/6 0,7011 0,7011 0,2001
10/5 a 10/6 0,7013 0,7013 0,2003
11/5 a 11/6 0,7033 0,7033 0,2023
12/5 a 12/6 0,6672 0,6672 0,1664

Ações % R$
Petrobras PN -1,44% 30,07 
Vale ON -3,38% 84,54 
ItauUnibanco PN -1,72% 24,64 
Magazine Luiza ON -6,52% 3,01 
Sid. Nacional ON -6,65% 19,64 
Azul PN -5,34% 16,47

IBOVESPA: -1,18% 107.093 pontos

Iene 134,09
Libra est. 0,80
Euro 0,94
Peso arg. 121,63

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 4,9150 4,9160 +3,4%

PTAX  (BC) +0,5% 4,8945 4,8951 +3,5%

PARALELO +0,2% 4,7900 5,2100 +3,6%

TURISMO +0,2% 4,7900 5,1900 +3,6%

EURO -0,3% 5,2156 5,2167 +2,8%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 2.046,29 2.063,74 0,85 3,02 12,80
Norte 2.042,71 2.051.05 0,41 5,79 11,93
Oeste 2.093,58 2.113,24 0,94 3,55 13,58

DÓLAR 09/06

Iene R$ 0,0365
Libra est. R$ 6,12
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1401,15 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. MAIO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

AABBRR MMAAII JJUUNN
TJLP (%) 6,82 6,82 6,82
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/22 1.769,00 29,00 11,6%
FARELO jul/22 427,50 11,90 6,1%
MILHO jul/22 773,00 8,50 0,1%
TRIGO jul/22 1.071,25 -3,50 -2,0%

SOJA 178,44 -0,2% -0,1% 177,00
MILHO 80,85 0,7% 1,3% 80,00
TRIGO 105,87 0,3% 10,2% 112,00
BOI GORDO 294,04 0,0% -4,3% 285,00
SUINO 5,26 1,0% -5,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/06 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 09/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 192,00 3,2% 2,7%
SOJA Paranaguá 199,50 4,2% 1,8%
MILHO Cascavel 87,00 2,4% -1,1%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0066  ffííssiiccaass  1155//0066,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0066

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

A Lua está de mudança para o seu paraíso astral 
e esta sexta tem tudo para ser maravilhosa! O seu 
signo, que já é comunicativo e animado por natu-
reza, vai receber ótimas energias astrais para me-
lhorar o diálogo com os colegas, lidar com clien-
tes ou ampliar sua rede de contatos no trabalho. 

Sextou, Leão, e você conta com as ótimas vibes 
da Lua, que entra em Libra, para começar o dia 
com muito gás e cuidar de qualquer tarefa que 
exija rapidez mental e boas ideias. Mas, bem ce-
dinho, vai ser preciso jogo de cintura para lidar 
com dinheiro ou com um pedido de empréstimo 
de um amigo. 

Há sinal de alguns contratempos ligados à sua 
vida profissional, Virgem. Mas respire fundo e 
bola pra frente que o astral logo melhora. A en-
trada da Lua em Libra destaca sua habilidade para 
lidar com dinheiro nesta sexta. E como a Lua troca 
likes com Marte à tarde, confie em sua intuição 
negociar um bom acordo. 

A semana está chegando ao fim, mas nem por 
isso dá pra desviar a atenção das tarefas e ficar 
sonhando acordado. Se você não focar no que 
está fazendo, vai dar ruim. Ainda bem que a Lua 
está de mudança para Libra ainda cedinho, desta-
cando seu lado ambicioso. 

A sexta começa um pouco tensa e você pode se 
desentender com o mozão logo cedo. Faça sua 
parte para evitar uma briga e procure contornar 
os problemas, ou pelo menos adiar essa conver-
sa para um momento mais favorável. No trabalho 
tudo o que for feito em grupo deve fluir melhor.

Há sinal de tensão e confusão em casa logo cedo, 
Peixes, mas respire fundo e acredite, essa vibe 
negativa vai passar rapidinho. Você deve fechar a 
semana com mudanças no trabalho e em algumas 
outras áreas. É preciso focar a atenção no que im-
porta e se dedicar de verdade na hora de encarar 
o batente.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 10 de junho são do signo de gêmeos com personalidade em Áries. Possuem 
talentos de sobra e uma energia transbordantes para pôr em prática todas as suas ideias. As 
pessoas que nasceram neste dia não deveriam subestimar sua capacidade de governar sua 
vida, porque uma vez que enfrentarem os obstáculos diretamente, seu atrevimento os tornará 
capazes das maiores audácias.

Horóscopo nascido em 10 de junho

A sexta começa tensa com a briga entre Lua e 
Sol nessa madrugada, e pode acabar sobrando 
pra você. A melhor coisa é deixar as diferen-
ças de lado e pegar leve para não arrumar briga 
com alguém querido, especialmente se for um 
amigo. 

Com a entrada da Lua em Libra, assuntos voltados 
para a casa e a família ganham destaque nesta 
sexta. Logo cedo, porém, é melhor tomar cuidado 
com o que diz e para quem diz, porque mal-en-
tendidos e fofocas estarão a todo vapor. Não se 
estresse com indiretas nas redes sociais.

Sextou, Touro, mas os astros indicam que boa 
parte da sua atenção estará focada no trabalho e 
a diversão pode passar longe. Cuidado com o de-
sejo de sair comprando tudo o que vê pela frente 
logo cedo. Melhor deixar em ordem antes de curtir 
o final de semana. 

O Sol se estranha com a Lua nessa madrugada e 
pode sobrar pra você logo cedo. Melhor morder 
a língua para não falar sobre o que não entende 
porque há risco de queimar sua imagem. Trabalhar 
em equipe será a chave para dar conta das tarefas 
e conquistar um resultado melhor.

Sextou e, com a Lua de mudança para o seu sig-
no, você vai fechar a semana mais confiante para 
correr atrás do que deseja. A Lua avisa que será 
preciso um esforço para planejar melhor uma 
viagem ou deslocamento, especialmente se tem 
planos de botar os pezinhos na estrada antes do 
sol raiar.

Sextou, mas o céu não está muito favorável aos 
seus interesses logo cedo, antes do sol raiar. 
Rivalidade e gente intrometida pode tentar sa-
botar o seu progresso no serviço, sinal de que 
você precisa ter cuidado com tudo o que faz ou 
diz. Mas depois a Lua se muda para Libra e o 
astral melhora. 

   Loterias
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Representantes da
área cultural cobram
investimentos no setor

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) promoveu 
uma audiência pública para 
debater os desafios da Cultura 
no Paraná. Trabalhadores 
do segmento foram um dos 
mais atingidos pelos efeitos 
econômicos da pandemia, 
com perda de investimentos, 
recursos e postos de traba-
lhos. Durante o encontro, téc-
nicos do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (TCE-PR) 
apresentaram dados sobre a 
gestão da Cultura baseados 
em uma auditoria do órgão. 
O resultado foi uma série de 
recomendações à Secretaria 
de Estado da Comunicação e 
da Cultura do Paraná.

Ao longo do debate, que 
contou com a participação de 
parlamentares e entidades que 
representam empregadores e 
trabalhadores da Cultura no 
Estado, representantes cul-
turais pediram investigações 
mais aprofundadas sobre o 
assunto. Eles também solicita-
ram celeridade na tramitação 

Falhas de planejamento
Entre os achados da auditoria estão falhas de planejamento e frustra-
ção na distribuição de recursos; ausência de estudos e indicadores de 

transversalidades nas políticas públicas; falha no acompanhamento dos 
programas; insuficiência dos indicadores de desempenho; descoorde-
nação das políticas públicas e sobreposições de projetos para distribui-

ção de recursos; além de um quadro de pessoas com lotação insufi-
ciente, com vínculo precário, inadequado ou desvio de função.

de uma série de projetos de lei 
que beneficiam o setor cultural 
paranaense.

Durante a audiência foram 
debatidos temas como a situa-
ção do Teatro Guaíra e dos 
corpos artísticos vinculados, 
o orçamento do PalcoParaná, 
as possíveis irregularidades 
identificadas pelo controle 
social na gestão da Cultura 
do Paraná, medidas tomadas 
pela sociedade civil em relação 
à retomada das atividades, a 
aplicação da Lei Aldir Blanc, 
entre outros.

Os parlamentares con-
cordaram que os artistas 
são os que mais precisam do 
debate, pois têm uma carên-
cia grande de estímulo e 

produção de cultura.

RECOMENDAÇÕES
O Tribunal de Contas do 

Paraná analisou a gestão da 
Cultura do Estado durante a 
pandemia e elaborou uma 
auditoria com recomenda-
ções para a Secretaria da 
Comunicação e da Cultura. O 
material foi apresentado por 
Carolina Marcelino e Cláudio 
Roberto Perondi, técnicos da 
área de fiscalização do TCE-PR. 
A “Auditoria Operacional – 
Pacote de Medidas de Apoio 
e Fortalecimento do Setor 
Cultural” foi publicado com o 
objetivo de analisar as metas, 
critérios, a execução e desem-
penhos do Pacote.
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Próximos passos
do pedágio estão
nas mãos do TCU

A nova modelagem de 
pedágio proposta ao Paraná 
levou, na última quarta-feira 
(8), os deputados estaduais 
para uma nova reunião com o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) em Brasília. No encon-
tro, os parlamentares se reu-
niram com integrantes da 
Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Rodoviária e de 
Aviação Civil, do TCU.

Na semana passada, 
outra reunião havia sido rea-
lizada com o ministro Walton 
Rodrigues e representantes da 
Seinfra e os próximos passos 
do pedágio estão nas mãos 
do TCU, que deverá fazer toda 
análise administrativa, jurí-
dica e técnica, para tomar 
decisões com as informações 
apresentadas.

Durante a reunião, que 
durou duas horas e meia, 
dois professores, que coor-
denaram o estudo feito do 
Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura 
(ITTI) da Universidade Federal 
do Paraná(UFPR), Luiz Antônio 
Fayet e Cristhyano Cavali da 
Luz, apresentaram os pontos 

Moura, Rusch, Adelino e Bazana
reassumem os mandatos na Alep

A Comissão Executiva da 
Alep reconduziu aos cargos, 
na última quarta (8), os depu-
tados Nereu Moura (MDB), 
Elio Rusch (União), Adelino 
Ribeiro (PSD) e Pedro Bazana 
(PSD), após recebida, no final 
da tarde, a notificação do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), assinada pelo ministro 
Kássio Nunes Marques.

Na terça (7) a Segunda 
Turma do STF cassou a limi-
nar do ministro Nunes Marques 
que derrubava a determinação 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) que cassou o man-
dato do deputado Fernando 
Francischini (União Brasil).

Para o presidente da 
Assembleia, deputado Ademar 
Traiano (PSD), a situação deve 
ficar pacificada a partir desta 

decisão do STF. “Tomamos 
toda a cautela. Não demiti-
mos os servidores dos depu-
tados que deixaram os cargos 
anteriormente. Não vamos 
fazer pagamento aos deputa-
dos empossados por dois dias, 
o que seria uma incoerência da 
nossa parte, e, portanto, o trâ-
mite das coisas continuou den-
tro da normalidade”, afirmou. 

“Acredito que a partir de agora 
tenhamos a situação pacifi-
cada”, completou.

A recondução foi assinada 
pelos deputados de forma ele-
trônica. Para o deputado Nereu 
Moura a ordem foi restabele-
cida. Adelino Ribeiro agrade-
ceu o apoio recebido e des-
tacou que mantem o foco no 
trabalho pelos paranaenses.

RECONDUÇÃO ocorre após decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que 
manteve cassação do deputado Fernando Francischini (União)
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mais questionáveis do pedágio 
ao subsecretário da Seinfra, 
Fábio Amorin, à diretora Laura 
Berlinck e técnicos, também 
da Seinfra, e para Carla Garcia, 
assessora do ministro do TCU, 
Walton Rodrigues, com quem 
os parlamentares se reuniram 
na semana passada.

Após a apresentação deta-
lhada do estudo pelos pro-
fessores do ITTI e dos relatos 
mencionados, os integran-
tes da Frente não descarta-
ram que o projeto de pedágio 
apresentado ao Paraná possa 
vir a ser alterado. Foram refor-
çados os temas apresentados 
como as preocupações como 
o modelo pela menor tarifa, 

o número de novas praças de 
pedágio, o aumento de 40% 
de degrau tarifário após obras 
de duplicação, o impacto das 
praças de pedágio aos mora-
dores lindeiros, além da reti-
rada das obras já previstas na 
concessão anterior que foram 
incluídas no novo projeto e o 
momento de instabilidade eco-
nômica, foram debatidas em 
profundidade com os técnicos.

Os deputados que integram a 
Frente Parlamentar do Pedágio 
puderam explicar os pontos de 
forma técnica e científica. Os 
técnicos ouviram todas as preo-
cupações, anotaram e disseram 
que devem se manifestar sobre 
elas no mês de agosto.

NA reunião, os deputados apresentaram o estudo e não descartaram que o projeto de pedá-
gio apresentado ao Paraná possa vir a ser alterado
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“Segura peão”
O locutor de rodeios e empresário Marco Brasil (PP-PR) 

assumiu na última quarta-feira (8) uma cadeira na Câmara 
dos Deputados. Ele está substituindo o parlamentar Valdir 
Rossoni (PSDB), que se licenciou do cargo por um período 

de 120 dias. Com isso, o PP volta a ser a segunda maior 
bancada da Casa, contando agora com 57 parlamentares. O 
anúncio foi feito no Twitter do líder do governo na Câmara, 

o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR). Nas eleições 
de 2018, Marco, que representa a região de Londrina, teve 
expressiva votação em praticamente todos os municípios 

do Paraná, tornando-se suplente para uma das vagas como 
deputado federal na Câmara.

Coligação para Tebet
Depois de conversas entre os 
presidentes do PSDB, Bruno 
Araújo, e do MDB, Baleia 
Rossi, os partidos decidiram 
anunciar ontem (9), de forma 
oficial, a formalização da 
pré-candidatura da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) à 
Presidência da República. 
“Nesse importante momento 
da história do país será 
encaminhado, nessa quinta-
feira, na Executiva Nacional do 
PSDB a proposta de coligação 
com o MDB para eleição 
de Presidente de República 
com o nome da senadora 
Simone Tebet”, informou o 
PSDB pelas redes sociais. Em 
seguida, o MDB respondeu, 
também pelas redes sociais: 
“Viva a democracia brasileira”. 
Na composição tucana/
emedebista, o PSDB indicaria 
o vice na chapa presidencial. 
O nome mais provável é de 
Tasso Jereissati (CE).

Embate familiar
As críticas do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-
RJ) às inserções do programa do PL veiculadas na TV com 
a participação do presidente Jair Bolsonaro explicitaram 
suas divergências com o irmão Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na 
condução da comunicação da futura campanha à reeleição. 
Alinhado com o presidente do partido, Valdemar Costa 
Neto, Flávio comanda a comunicação institucional, que 
inclui as inserções de TV e rádio. O senador é responsável 
pela interface com o PL e conta com um “conselho” para 
as principais definições. Esse grupo tem a missão de “furar 
a bolha” do bolsonarismo mais radical e dialogar com os 
setores conservadores moderados.

Do outro lado
O outro grupo é liderado por Carlos, que controla as redes 
sociais pessoais do presidente e usa as plataformas como 
canais de diálogo com sua militância mais aguerrida. Bolsonaro 
foi eleito em 2018 com uma campanha quase toda baseada 
nas redes sociais e com apenas oito segundos de exibição 
em cada bloco no horário eleitoral de rádio e TV. Nesta 
campanha, aceitou os conselhos do núcleo político e deve 
dar protagonismo ao horário eleitoral. Aliados avaliam que o 
presidente deverá ter cerca de três minutos para propaganda 
no rádio e na TV em cada bloco diário. Pelos cálculos de 
interlocutores da pré-campanha, a produção na TV vai consumir 
cerca de R$ 10 milhões. O pacote da pré-campanha já custou 
até agora R$ 1,5 milhão - valor ainda menor que o projetado 
por outros pré-candidatos.

Dança na chuva
A Fundação Nacional do 
Índio (Funai) vive uma 
dança das cadeiras. Em duas 
semanas, ao menos três 
dirigentes deixaram seus 
postos. O último a sair foi o 
delegado da PF César Augusto 
Martinez, até então diretor 
de Proteção Territorial da 
Funai. O abandono contínuo 
dos cargos de chefia seria 
resultado do estilo pessoal 
do presidente da Funai, o 
delegado da PF Marcelo 
Xavier, incapaz de formar e 
manter equipes. Martinez 
tinha sob sua alçada a 
Coordenação de Indígenas 
Isolados e de Recente 
Contato, onde trabalhou o 
indigenista Bruno Pereira, 
desaparecido no Vale do 
Javari (AM). Ele deixou o 
cargo na quarta, mas a saída 
era prevista e não tem relação 
com o desaparecimento de 
Pereira e do jornalista inglês 
Dom Phillips.
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Abertas inscrições do
PSS para contratação
de 20 mil professores

Começa às 16h de hoje 
(sexta-feira, 10) o período das 
inscrições do PSS (Processo 
Seletivo Simplificado) de pro-
fessores e professores pedago-
gos temporários para 2023. O 
prazo vai até as 16h do dia 07 
de julho pelo site institutocon-
sulplan.org.br.

Durante o ano letivo de 
2023, a Secretaria de Estado 
do Esporte e da Educação 
(Seed-PR) deve contratar cerca 
de 20 mil professores pelo PSS 
em todos os 32 NREs (Núcleos 
Regionais de Educação), com 
oportunidades na educação 
básica – para todas as discipli-
nas da BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular) e tam-
bém em 12 diferentes eixos 
tecnológicos da educação 
profissional, com dezenas 
de áreas de atuação, desde 
agroindústria até programa-
ção, passando por enferma-
gem, administração, nutri-
ção, logística, entre outros.

Com o reajuste que passou 
a valer desde o início deste 
ano, a remuneração do pro-
fessor do PSS passou a ser de 
R$ 5.545,00 (incluindo gratifi-
cação e vale-transporte) para 
a jornada de 40h. Os requisitos 
mínimos para cada função e 

MP recomenda que prefeitura de
Iporã evite promoção de políticos

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR) por meio da 
Promotoria de Justiça de Iporã, 
emitiu recomendação adminis-
trativa dirigida ao prefeito para 
que as publicações nas redes 
sociais da Prefeitura evitem fazer 
promoção pessoal do chefe do 
Executivo e de outros políticos.

O documento cita o per-
fil oficial do Município no 
Instagram, no qual foi verifi-
cado “o enaltecimento inde-
vido de diversas figuras polí-
ticas como, por exemplo, de 
deputados, assessores do 
Governo do Estado, entre 
outras figuras com aspirações 
políticas e que tem Iporã como 
potencial zona de influência 

mais detalhes deste PSS estão 
disponíveis no edital.

O processo seletivo será 
realizado pelo Instituto 
Consulplan e a inscrição terá 
duas categorias: Educação 
Básica e Educação Profissional, 
sendo que o candidato poderá 
optar por fazer uma ou duas 
inscrições – podendo ser duas 
na mesma categoria. Será 
possível se inscrever em ape-
nas um Núcleo Regional de 
Educação (NRE), com opção 
por até dois municípios do 
núcleo (ou área, no caso da 
Educação Profissional). No 
NRE Curitiba, setorizado por 
bairros, o candidato poderá 

realizar a inscrição em até 2 
(dois) setores. A taxa de ins-
crição é de R$ 40 para o candi-
dato que optar por uma inscri-
ção e de R$ 60 para duas. Das 
16h do dia 10 até as 16h do dia 
13 de junho, poderá solicitar a 
isenção da taxa pelo site do 
instituto quem for inscrito no 
CadÚnico (Cadastro Único para 
programas sociais do governo 
federal), membro de família 
de baixa renda (aquela que 
possua renda familiar mensal 
de até três salários mínimos), 
doadores de sangue ou de 
medula óssea, além de pres-
tadores de serviço da Justiça 
Eleitoral, como mesários.

eleitoral”, além da “excessiva 
pessoalização das ações da 
Prefeitura Municipal, havendo 
diversas publicações de divul-
gação dessas ações contendo 
menções desnecessárias ao 
nome e à imagem do Prefeito”.

O MPPR recomenda que o 
gestor público “cesse, imediata-
mente, as publicações de caráter 
autopromocional ou que, de qual-
quer modo, representem inde-
vido enaltecimento da figura do 
Prefeito ou de agentes públicos 
nas redes sociais do Município e 
demais páginas de caráter oficial 
existentes na rede mundial de 
computadores” e que cumpra as 
disposições do artigo 37, §1°, da 
Constituição, “de modo que as 

publicações, também em redes 
sociais ou quaisquer páginas ofi-
ciais do Município na internet, dos 
atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos 
tenham caráter educativo, infor-
mativo ou de orientação social, 
evitando ou coibindo qualquer 
publicação que represente 
autopromoção ou indevido 
enaltecimento da figura do 
Prefeito, de agentes públicos 
e de figuras políticas (com ou 
sem mandato eletivo)”.

Alerta o Ministério Público 
no documento que a continui-
dade das publicações indevi-
das poderá caracterizar ato de 
improbidade administrativa do 
chefe do Executivo.
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COM o reajuste que passou a valer desde o início deste ano, a remuneração do professor do 
PSS passou a ser de R$ 5.545,00, incluindo gratificação e vale-transporte

Para onde?
O senador Alvaro Dias 
(Podemos), por razões 
óbvias, quer Moro na disputa 
ao Palácio Iguaçu. Os grupos 
que apoiam a reeleição 
do governador Ratinho 
Junior (PSD) querem Moro 
ao Senado. O ex-juiz pode 
disputar ainda a Câmara 
dos Deputados em caso de 
impedimento de Dallagnol.

Filiação
O prefeito de Curitiba, Rafael 
Greca, anunciou sua filiação 
ao PSD no próximo dia 25. 
O vice-prefeito, Eduardo 
Pimentel, trocou o PSDB 
pelo PSD ainda em 2020. 
Pimentel vai coordenador 
a campanha à reeleição do 
governador Ratinho (PSD) na 
região metropolitana capital 
paranaense e desponta 
como sucessor de Greca em 
2024.

Tarifa Zero
A partir desta sexta-feira 
(10) o transporte público 
de Matinhos será gratuito 
para toda a população, 
moradores e visitantes. A 
gratuidade está respaldada 
em lei municipal aprovada 
na Câmara de Vereadores 
em setembro de 2021, e 
sancionada pelo prefeito 
Zé da Ecler (Podemos). A 
tarifa zero será viabilizada 
por uma PPP, Parcerias 
Público-privadas. O 
custo será bancado pela 
publicidade de empresas 
privadas em telas de LED 
dentro dos ônibus, que 
também vão trazer notícias 
da prefeitura.

Xá comigo
Uma empresa especializada 
em solucionar problemas 
ambientais, como 
tombamento de trens na 
Serra do Mar, acidentes 
de caminhões com 

Projetek
O Estado anunciou o aporte de R$ 2,45 milhões para 

implantação de escritórios de projetos de engenharia nas 
universidades estaduais do Paraná, chamados de Projetek. 
O objetivo é atender demandas de municípios de pequeno 

porte com menos de 30 mil habitantes, localizados nas 
regiões onde se localizam os câmpus das instituições de 

ensino superior, e que não dispõem de setores de projetos.

produtos químicos 
inflamáveis em rodovias 
e evitar deslocamento de 
derramamento de óleos na 
costa brasileira, com barreira 
marítima. Esta empresa é 
a JM Serviços Integrados, 
com sede estratégica em 
Morretes,e atuação em 
todo Brasil.

Serviços
Mais de dois mil 
atendimentos de acidentes 
em vias férreas e rodovias 
no Brasil, entre eles, 
descarrilhamento de 
locomotivas, tombamento 
de vagões, caminhões 
e carretas, fazem parte 
das ações emergenciais 
realizadas pela JM Serviços 
Integrados que chega 
aos 20 anos com mais 
experiência, maior número 
de equipamentos em campo 
e corpo funcional altamente 
especializado.

Novo milionário
Um contribuinte de Curitiba 
é o ganhador do prêmio 
máximo, de R$ 1 milhão, do 
Nota Paraná. Ele concorreu 
com quatro bilhetes 
gerados de três notas 
fiscais emitidas. O segundo 
maior prêmio, de R$ 200 
mil, também saiu para um 
consumidor curitibano. Ele 
concorreu com 18 bilhetes 
gerados de 24 notas fiscais 
emitidas.

Reitores
O governador em exercício 
Darci Piana nomeou os 
reitores e vice-reitores das 
universidades estaduais do 
Norte do Paraná (Uenp), 
de Ponta Grossa (UEPG) 
e de Londrina (UEL), para 
o quadriênio 2022-2026. 
Os seis professores foram 
eleitos pelas comunidades 
acadêmicas no primeiro 
semestre deste ano.
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Municípios recebem
mais 220 mil vacinas
contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) descentralizou 
ontem (quinta-feira, 9) 220.465 
imunizantes contra a Covid-19 
para as 22 Regionais de Saúde. 
São doses para o público infan-
til e adulto por solicitação dos 
municípios, com o objetivo de 
reforçar os estoques para aten-
der o Dia D da Vacinação, que 
acontece amanhã (sábado, 11) 
em todo o Paraná.

Deste montando a 12ª 
Regional de Saúde com 
sede em Umuarama, recebe 
3.366 doses de CoronaVac e 
Pfizer pediátricas (2D), Pfizer, 
AstraZeneca e Janssen (DR).

A maior parte da remessa é 
do imunizante Pfizer/BioNTech 
para dose de reforço da popu-
lação acima de 12 anos. São 
178.400 vacinas da Pfizer, des-
tinadas para o público infantil 
(14.540), e dose de reforço de 
adolescentes (109.968) e da 

população adulta (53.892).
A distribuição contem-

pla também 12.215 doses da 
CoronaVac pediátrica, e 250 
AstraZeneca e 29.600 Janssen 
para a dose de reforço de pes-
soas acima de 18 anos.   

“Estamos com grandes 
expectativas para que todas as 

vacinas que estão em estoque 
sejam aplicadas nos próximos 
dias. A população deve ficar 
atenta aos prazos para as doses 
de reforço e ir até às unidades de 
vacinação para colocar em dia o 
esquema vacinal contra a Covid-
19”, reforçou o secretário de 
Estado da Saúde, César Neves.

Estado promove amanhã
o Dia ‘D’ da Vacinação

Os paranaenses dos 399 
municípios terão a possi-
bilidade de atualizar a car-
teirinha vacinal com todos 
os imunizantes disponíveis 
pelo Programa Nacional de 
Imunização (PNI) amanhã 
(sábado, 11). A ação, realizada 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde 
(Sesa), conta com o apoio da 
Associação dos Municípios do 
Paraná (AMP) e do Conselho 
dos Secretários Municipais da 
Saúde do Paraná (Cosems). O 
objetivo principal é a amplia-
ção da cobertura vacinal geral.

A Saúde estima a apli-
cação de 1 milhão de doses 
do Calendário Nacional de 
Vacinação de rotina e das 
campanhas vigentes contra 
sarampo, gripe e Covid-19, em 
crianças, adolescentes, adul-
tos, idosos e gestantes. Serão 
aproximadamente 500 salas de 
vacinas abertas para a ação em 
todo o Paraná, pelo menos uma 
em cada um dos 399 municípios.

O Dia D da Vacinação é um 
movimento para incentivar 
a procura pelas unidades de 
saúde e atualizar a carteirinha 
de vacinação do adulto e da 
criança, especialmente com 
a diminuição da cobertura 
da imunização para diversas 
doenças.

DADOS
O Paraná prorrogou a 

Campanha de Vacinação con-
tra a gripe e o sarampo, que 

teve início no dia 4 de abril. 
A cobertura vacinal contra a 
gripe, cuja meta é de 90%, atin-
giu apenas 52,5%. O sarampo, 
que tem meta de 95%, chegou 
a 37,47% de cobertura nas 
crianças.

Outra campanha em anda-
mento é a da vacinação contra 
a Covid-19. O Estado reforça a 
necessidade da continuidade 
da vacinação contra a doença, 
que tem cobertura da dose de 
reforço de 50,60%.

DESTE total, a Regional de Saúde com sede em Umuarama recebe 3.366 doses para crian-
ças e de reforço

DANILO AVANCI/SESA

O Dia D da Vacinação é um movimento para incentivar a procura pelas unidades de saúde e 
atualizar a carteirinha de vacinação do adulto e da criança

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Imprensa  
O plano também falava em 
“imprensa livre”. Em 2020, 
foi revelado que o governo 
Bolsonaro fez monitoramento 
de jornalistas críticos à sua 
gestão. Nos últimos anos, 
foram inúmeros os ataques 
do presidente a jornalistas, 
inclusive com ameaça de 
agressão física. 

Inflação 
O então candidato Bolsonaro 
também jurou que faria os 
ajustes necessários para 
garantir crescimento com 
“inflação baixa e geração de 
empregos”. Atualmente, o 
Brasil tem a maior inflação dos 
últimos 26 anos. 

Derrota 
A decisão do PSDB de apoiar 
Simone Tebet (MDB-MS) 
representa mais uma derrota 
para o ex-homem forte do 
partido, Aécio Neves. Só ele e 
cinco parlamentares votaram 
pela candidatura própria. 
Outros 39 votaram pela chapa 
com Tebet.  

Infração 
Deputados do PSB acionaram 
a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) para que o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, seja investigado por 
suspeita de responsabilidade e 
improbidade administrativa e 
infração à legislação eleitoral. 

Queiroguinha 
No documento, a bancada 
cita denúncia de que o filho 
do ministro estaria atuando 
como intermediário para obter 
recursos do Ministério da Saúde 
e do Fundo Nacional de Saúde 
para determinados agentes 
políticos. Conhecido como 
Queiroguinha, o estudante de 
medicina Antônio Cristóvão Neto 
aparece como pré-candidato a 
deputado federal pela Paraíba.

De Brasília 
Em disputa com a ex-ministra 
Damares Alves (Republicanos) 
ao Senado, a deputada federal 
Flávia Arruda (PL) adotou 
o lema “eu sou de Brasília, 

Promessas  
Uma leitura atenta à proposta de governo do então candidato Jair 
Bolsonaro em 2018 – batizada de “O Caminho da Prosperidade” 

- mostra que dezenas de promessas não saíram do papel. O 
documento contém 81 páginas e logo na apresentação prometia 
“um governo sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios”. Quase 

quatro anos depois, o Planalto virou refém do Centrão, com direito 
a orçamento secreto e cadeiras no primeiro escalão do Governo. 

conheço a cidade”. Damares 
mudou de domicílio eleitoral 
de São Paulo para o Distrito 
Federal em abril. 

Auxílio 
As pré-campanhas do ex-
presidente Lula e de Jair 
Bolsonaro elegeram o Auxílio 
Brasil como principal mote para 
atrair os votos dos eleitores 
de baixa renda. Bolsonaro vai 
reforçar que ampliou o valor e o 
petista defenderá que é o “pai” 
do benefício.  

Barreiras 
O Governo baixou uma Medida 
Provisória (MP 1.121/22) que 
estabelece a instalação de 
barreiras sanitárias protetivas 
de áreas indígenas. O texto da 
MP, já em vigor, estabelece que 
as barreiras serão feitas por 
servidores públicos federais, 
prioritariamente, ou 
por militares. 

Mariana 
A Comissão Externa da 
Câmara dos Deputados sobre 
o Rompimento da Barragem 
do Fundão aprovou relatório 
com 84 recomendações 
e 56 pressupostos para a 
reparação de danos do crime 
socioambiental de Mariana 
(MG). A lista inclui, entre 
outras recomendações, 
a gestão de fundos para 
investimentos específicos nas 
regiões afetadas. 

Em alta 
Levantamento da Associação 
Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp) aponta que nas 
últimas duas semanas hospitais 
privados registraram aumento 
médio de 94% de casos 
confirmados de Covid-19. Já 
a taxa de ocupação dessas 
instituições no mesmo período 
alcançou a média de 84%.

Grande Oriente 
O bicentenário do Grande 
Oriente do Brasil, mais antiga 
associação de lojas maçônicas 
do Brasil, será comemorado 
em sessão solene do 
Congresso Nacional marcada 
para o dia 17 de junho.
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Operação Capital da PF prende policiais
militares envolvidos com contrabandistas

A Polícia Federal de Guaíra 
desencadeou ontem (quin-
ta-feira, 9) pela manhã, uma 
mega operação que desarti-
culou quadrilhas de contra-
bandistas que agiam em toda 
a região Noroeste do Paraná e 
em Santa Catarina.

De acordo com os levan-
tamentos dos agentes da PF, 
em uma só noite os bandidos 
que operavam o contrabando 
de cigarros nos núcleos de 
Guaíra, Altônia e Umuarama 
chegavam a movimentar R$ 
3,8 milhões em mercadorias.

O bando mantinha uma 
extensa folha de pagamento, 
principalmente de olheiros, 
e, mais grave ainda, também 
contava com o apoio de pelo 
menos oito policiais militares 
que atuavam na região.

O esquema sofreu um duro 

golpe com a Operação Capital, 
a maior do Brasil deflagrada 
pela Polícia Federal sobre o 
combate ao contrabando de 
cigarros paraguaios.

Conforme a PF, 400 agentes 
de cinco Estados foram mobi-
lizados para o cumprimento 
de 162 mandados judiciais no 
Paraná e em Santa Catarina.

Destes, 96 eram de busca e 
apreensão e 66 de prisão pre-
ventiva nas cidades de Guaíra, 
Terra Roxa, Iporã, Francisco 
Alves, Umuarama, Cafezal do Sul 
e Altônia, no Paraná, e Balneário 
Camboriú, em Santa Catarina.

Conforme o delegado-chefe 
da operação, Pedro Henrique 
Turim de Oliveira, apenas 10 
mandados não foram cum-
pridos ontem, mas seguem 
em trâmite. Eram tantos pre-
sos nas primeiras horas do dia 

que havia congestionamento 
de viaturas na entrada do 
Nepom (Núcleo Especial de 
Polícia Marítima), em Guaíra.

Também foi realizado o 
sequestro de 31 bens imóveis 
e o bloqueio de contas bancá-
rias em nome dos chefes da 
organização.

INVESTIGAÇÃO
A operação é resultado de 

7 meses de investigação, que 
resultou em farto acervo pro-
batório, incluindo milhares de 
fotos. Os grupos contavam com 
pelo menos 100 integrantes e 
pelo menos 80 deles atuavam 
como “olheiros”, alertando os 
líderes sobre a movimentação 
dos policiais que não se corrom-
peram. Havia também pilotos, 
motoristas e carregadores.

O delegado Mario Cesar 
Leal Junior, também respon-
sável pela operação, mandou 
um recado para os “olheiros” 
em uma entrevista na sede da 

PF de Guaíra. “Eles não terão 
vida fácil a partir de agora. São 
pessoas que recebiam men-
salmente dos líderes, como se 
fossem funcionários. Todos, 
absolutamente todos, serão 
responsabilizados”.

O crime também contava 
com pilotos de lanchas, moto-
ristas, batedores, carregado-
res e vigias. Os cigarros eram 

atravessados do Paraguai para 
o Brasil pelo rio Paraná, geral-
mente de madrugada.

Movimento
Apenas uma célula da organiza-
ção, conforme a PF, chegava a 

movimentar 750.000 maços de 
cigarros em uma única noite, o 

que em valor de mercado corres-
ponde a quase R$ 3,8 milhões. 

O grupo, no entanto, costumava 
operar quatro vezes por semana, 
o que eleva a movimentação para 

R$ 15,2 milhões semanais e R$ 
60,8 milhões por mês. Só para se 
ter uma noção da grandiosidade 
do esquema criminoso, a receita 
de fundos e impostos do municí-
pio de Altônia foi de R$ 8 milhões 
no mês de maio último, a maior 

deste ano. O nome “Capital” 
dado à operação faz alusão à 
maneira que os criminosos se 

referem ao município de Altônia, 
banhado pelo rio Paraná.

Segundo os levantamentos da 
Polícia Federal, os investigados 
responderão pela prática de cri-
mes de contrabando, participa-
ção em organização criminosa e 
corrupção ativa e passiva, cujas 
penas, se somadas, podem 
ultrapassar 25 anos de prisão. 
As investigações contaram com 
o apoio da Polícia Militar do 
Estado do Paraná e da SEOPI/
MJSP e a ação desencadeada se 
insere no contexto da Opera-
ção Controle Brasil, articulada 
pela Secretaria de Operações 
Integradas – SEOPI, do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública, que integra diversos 
órgãos no combate aos delitos 
de contrabando e descaminho 
de bebidas, fumo e insumos 
agrícolas.

UMA grande quantia em dinheiro foi apreendida no decorrer dos trabalhos desenvolvidos 
na região

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Penas podem ultrapassar 25 anos

ALÉM do dinheiro, também foram apreen-
didas armas e dezenas de veículos

Participação de PMs
As investigações 

revelaram, ainda, 
que a organização 

teria cooptado 
policiais militares da 

região. Eles rece-
biam propina para 

facilitar as atividades 
do grupo e faziam 

“vista grossa” para a 
atividade. Também 
davam cobertura 
aos criminosos.

Em imagens divul-
gadas no âmbito da operação, é possível ver militares recebendo 

dinheiro das mãos de bandidos. O delegado Pedro Henrique Turim 
de Oliveira não quis informar de quais cidades são os policiais milita-
res, mas disse que foram expedidos oito mandados de prisão contra 

PMs, mas até o final da tarde não havia certeza de quantos foram 
efetivamente presos e a qual batalhão pertencem.

Em nota, a PM afirmou “que não compactua com qualquer desvio de 
conduta praticado por seus membros e que cada caso será apurado 

com o devido rigor” e que a operação contou “com o apoio da Corre-
gedoria da corporação, que também colocará os militares estaduais 
à investigação em processos internos e administrativos cabíveis”. E 
finalizou: “A PMPR ressalta que as armas, carregadores e distintivo 

dos envolvidos já foram recolhidos”.

POLICIAIS militares flagrados pela Polícia Federal supos-
tamente envolvidos com o crime organizado
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TRABALHE 
CONOSCO

E S T A M O S  C O N T R A T A N D O !

OS INTERESSADOS PODEM ENTREGAR CURRÍCULO
NO HOSPITAL CEMIL OU ENVIAR PARA O E-MAIL:

RECRUTAMENTO@HOSPITALCEMIL.COM.BR 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
C U R S O  T É C N I C O  E M  E N F E R M A G E M  C O M P L E T O  E  C O R E N  A T I V O

 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 20 HORAS
C U R S O  T É C N I C O  E M  S E G U R A N Ç A  D O  T R A B A L H O

Seleção feminina de Rugby Sevens 
estreia hoje no Sul-Americano no RJ

A seleção brasileira femi-
nina de rugby sevens (moda-
lidade com sete atletas de 
cada lado) começa hoje (sex-
ta-feira, 10) a disputa do 21º 
Campeonato Sul-Americano 
da categoria, que será dispu-
tado em solo brasileiro, na 
cidade de Saquarema, Região 
dos Lagos do estado do Rio 
de Janeiro. As Yaras – apelido 
da seleção feminina – tentam 
manter os 100% de aproveita-
mento na história: em 20 edi-
ções da competição, a equipe 
foi campeã 19 vezes e só não 
levou o título em 2015, quando 
não participou do campeonato, 
que funcionou como um torneio 
Pré-Olímpico classificatório para 
a Rio 2016. Por já ter vaga garan-
tida como país-sede, o Brasil 
não disputou aquela edição.

Em 2022, aliás, a seleção se 
reencontra com a terra natal, 
onde não jogava justamente 
desde a Olimpíada do Rio. 
Uma oportunidade muito valo-
rizada pelas atletas.

“Nossa expectativa é colo-
car em prática ainda mais 

as características do nosso 
modelo de jogo. Será especial 
pois vamos curtir nossa torcida 
em casa. Então estamos traba-
lhando forte para apresentar 
nosso melhor rugby”, afirmou 
a capitã Luiza Campos.

O Sul-Americano terá a pre-
sença de oito seleções, que bri-
gam pelo título e consequente-
mente por uma vaga nos Jogos 
Pan-Americanos de 2023, 
em Santiago (Chile): Brasil, 
Argentina, Chile, Colômbia, 
Guatemala, Paraguai, Peru e 
Uruguai, que foram divididos 
em dois grupos com quatro 
equipes cada. 

No primeiro dia de compe-
tições, o Brasil enfrenta seus 
rivais do Grupo A, um atrás 
do outro: a estreia é contra 
a Guatemala, às 10h (horário 
de Brasília), depois a seleção 
enfrenta o Uruguai às 12h28 
e as Yaras concluem a fase 
inicial diante do Paraguai às 
15h26. As partidas dos dois 
grupos são disputadas em 
sequência, uma imediata-
mente depois da outra. No 

rugby sevens, são dois tempos 
de sete minutos cada.

Os dois primeiros de cada 
grupo avançam. No sábado 
(11), o Sul-Americano será 
encerrado com semifinais e 
finais. A competição servirá 
como um teste para a Copa 
do Mundo da modalidade, 
marcada para setembro deste 
ano, na Cidade do Cabo, na 
África do Sul.

“Buscaremos mostrar em 
campo tudo que estamos 
construindo juntos ao longo 
dos últimos meses. Já prova-
mos que somos capazes de 
aprimorar e evoluir continua-
mente. E claro que vamos nos 
empenhar ao máximo diante 
do nosso torcedor porque é 
um privilégio poder jogar em 
casa. Temos que usar tudo isso 
a nosso favor”, diz o técnico 
da seleção brasileira, William 
Broderick.

O campeonato será todo 
realizado no Estádio Elcyr 
Resende de Mendonça, casa 
do Boavista, clube da primeira 
divisão do futebol carioca, 

localizado em Bacaxá, dis-
trito de Saquarema (RJ). Para 
acompanhar as partidas no 

local, o torcedor precisará ape-
nas colaborar com um quilo de 
alimento não perecível.

EQUIPE campeã garante vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2023
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Nenhum dos professores de Umuarama
terá seu salário abaixo do piso nacional

O prefeito Hermes Pimentel 
deve encaminhar ainda hoje 
(sexta-feira, 9), para aná-
lise e votação na Câmara de 
Vereadores nas próximas ses-
sões, uma proposta pela qual 
o município assegura que 
nenhum professor da rede 
municipal receberá salário 
menor que o piso nacional, 
estabelecido pelo governo 
federal. Inicialmente devem ser 
beneficiados 396 professores, 
tanto efetivos quanto contrata-
dos temporariamente por PSS 

(processo seletivo simplificado).
Para garantir o piso, o 

município aumentará em R$ 
194.397,73 mensais o investi-
mento em custeio da folha de 
pagamento do magistério muni-
cipal, incluindo o abono adicio-
nal, 13º salário, férias e demais 
encargos. “Ainda não é o ideal 
que os professores merecem, 
mas é o que a Prefeitura pode 
oferecer nesse momento para 
que ninguém receba menos que 
o piso nacional”, disse o prefeito.

A proposta resultou de 

um amplo estudo de impacto 
financeiro e planejamento 
orçamentário. O projeto será 
protocolado na Câmara e, con-
forme o regimento interno, 
deverá passar pelas comis-
sões permanentes antes de ir 
à votação em plenário. “Assim 
que o projeto for aprovado 
será imediatamente sancio-
nado e passará a valer, garan-
tindo o piso nacional aos nos-
sos professores”, acrescentou.

Serão beneficiados 221 pro-
fessores efetivos com carga de 

20h semanais e 71 de 40h, bem 
como 37 contratados por PSS 
de 20h e 77 de 40h. O valor do 
abono será reduzido à medida 
que o professor for progre-
dindo na carreira, até deixar 
de ser pago quando o valor 
dos vencimentos superar o 
piso nacional.

“Além dos investimentos 
estruturais nas escolas e da for-
mação constante que o municí-
pio oferece, também buscamos 
valorizar o trabalho dos pro-
fessores e esta é a forma que 

encontramos, neste momento, 
para que ninguém receba abaixo 
do piso. Esta foi a principal rei-
vindicação que os professores 
fizeram durante a greve e que 
com muito esforço consegui-
mos atender agora, com esta 
proposta encaminhada ao 
Legislativo”, concluiu Pimentel, 
após reunião que tratou do 
tema com a secretária muni-
cipal da Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso, e as equipes 
da Fazenda, Administração e 
Procuradoria-Geral.

Projeto padroniza mobília
das secretarias escolares

A Secretaria Municipal de 
Educação apresentou ao pre-
feito Hermes Pimentel, na 
manhã desta quinta-feira, 9, no 
Centro Cultural Vera Schubert, 
o projeto para padronização 
dos móveis das secretarias 
de 22 escolas municipais, ela-
borado em parceria o curso 
de Arquitetura do Instituto 
Federal do Paraná (IFPR). Além 
de garantir mais comodidade 
aos funcionários das escolas, a 
nova mobília permitirá melhor 
organização e armazenamento 
da documentação escolar e um 
ambiente mais agradável para 
atender aos pais dos alunos.

A ideia da parceria com o 
IFPR surgiu no ano passado 
e foi muito bem recebida 
pelo diretor da instituição, 
professor Carlos José Dalla 
Nora, e pela coordenação do 

curso. A professora Juliana 
Cavalaro Camilo conduziu o 
trabalho, com o acompanha-
mento da arquiteta Camila 
Gisele Piccolo, da Secretaria 
de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos da 
Prefeitura.

Após a apresentação das 
propostas para cada escola 
a secretária Mauriza Lima 
e a equipe da Secretaria de 
Educação agraciaram os alu-
nos e demais envolvidos no 
projeto com um capacete de 
obras e outros mimos. O pro-
fessor Carlos Dalla Nora tam-
bém enalteceu as parcerias 
pelo caráter de mão dupla. 
“Fizemos este projeto e, do 
outro lado, o prefeito Pimentel 
nos ajudou junto ao governo 
do Estado para assegurar a 
construção de uma passarela 

na PR-323, para dar mais segu-
rança aos que alunos na tra-
vessia da rodovia”, lembrou.

“O projeto da passarela 
está pronto e logo o governo 
poderá licitar. No futuro tam-
bém queremos ajudar o 
município na elaboração dos 
projetos de casas populares”, 
completou o diretor.

O secretário interino de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos, Gleison 
Alves, destacou a importância 
e da profissão e a capacidade 
que o arquiteto tem de trans-
formar e melhorar os ambien-
tes de convívio da população. 
“Todo projeto feito com bas-
tante estudo, com amor, só 
pode agradar. Vocês são profis-
sionais já prontos e vão ganhar 
o mundo”, afirmou. Um café da 
manhã encerrou a atividade.

A ideia da parceria com o IFPR surgiu no ano passado e foi muito bem recebida pelo diretor da instituição, professor Carlos José Dalla Nora
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Nos últimos dias, o prefeito Hermes Pimentel tem recebido alunos de várias 
escolas municipais interessados em conhecê-lo e também aprender um pouco 
mais sobre o funcionamento da administração municipal e a estrutura da Pre-
feitura. Na terça (7), estudantes da Escola Cândido Portinari ‘entrevistaram’ 
o prefeito, dentro do projeto Mostra Cultural 2022. O prefeito disse que 
suas prioridades são melhorar a infraestrutura para promover o desenvolvimen-
to econômico e social do município, a saúde e a educação, com prioridade 
no atendimento às famílias vulneráveis.

No domingo, 12, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho 
Infantil e em Umuarama uma equipe ligada à Secretaria de Assistência Social 
realiza campanhas e ações de prevenção e orientação para proteger as crianças e 
adolescentes do trabalho precoce. O Programa de Erradicação do Trabalho Infan-
til (Peti) lembra que são vetadas as atividades, econômicas ou de sobrevivência, 
realizadas por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. Neste ano, o 
Peti realizou concurso para a escolha da mascote que representará o programa. O 
projeto trabalhou com cerca de 600 crianças de seis entidades socioassistenciais 
do município. A mascote vencedora será revelada na solenidade de premiação, 
prevista para o Ginásio de Esportes, em ação especial em referência ao Dia 
Mundial do Trabalho Infantil. A criança ou adolescente criador da mascote será 
contemplado com um tablet e a entidade à qual ele pertencer vai faturar uma 
Smart TV de 42 polegadas.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

A Lua está de mudança para o seu paraíso astral 
e esta sexta tem tudo para ser maravilhosa! O seu 
signo, que já é comunicativo e animado por natu-
reza, vai receber ótimas energias astrais para me-
lhorar o diálogo com os colegas, lidar com clien-
tes ou ampliar sua rede de contatos no trabalho. 

Sextou, Leão, e você conta com as ótimas vibes 
da Lua, que entra em Libra, para começar o dia 
com muito gás e cuidar de qualquer tarefa que 
exija rapidez mental e boas ideias. Mas, bem ce-
dinho, vai ser preciso jogo de cintura para lidar 
com dinheiro ou com um pedido de empréstimo 
de um amigo. 

Há sinal de alguns contratempos ligados à sua 
vida profissional, Virgem. Mas respire fundo e 
bola pra frente que o astral logo melhora. A en-
trada da Lua em Libra destaca sua habilidade para 
lidar com dinheiro nesta sexta. E como a Lua troca 
likes com Marte à tarde, confie em sua intuição 
negociar um bom acordo. 

A semana está chegando ao fim, mas nem por 
isso dá pra desviar a atenção das tarefas e ficar 
sonhando acordado. Se você não focar no que 
está fazendo, vai dar ruim. Ainda bem que a Lua 
está de mudança para Libra ainda cedinho, desta-
cando seu lado ambicioso. 

A sexta começa um pouco tensa e você pode se 
desentender com o mozão logo cedo. Faça sua 
parte para evitar uma briga e procure contornar 
os problemas, ou pelo menos adiar essa conver-
sa para um momento mais favorável. No trabalho 
tudo o que for feito em grupo deve fluir melhor.

Há sinal de tensão e confusão em casa logo cedo, 
Peixes, mas respire fundo e acredite, essa vibe 
negativa vai passar rapidinho. Você deve fechar a 
semana com mudanças no trabalho e em algumas 
outras áreas. É preciso focar a atenção no que im-
porta e se dedicar de verdade na hora de encarar 
o batente.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 10 de junho são do signo de gêmeos com personalidade em Áries. Possuem 
talentos de sobra e uma energia transbordantes para pôr em prática todas as suas ideias. As 
pessoas que nasceram neste dia não deveriam subestimar sua capacidade de governar sua 
vida, porque uma vez que enfrentarem os obstáculos diretamente, seu atrevimento os tornará 
capazes das maiores audácias.

Horóscopo nascido em 10 de junho

A sexta começa tensa com a briga entre Lua e 
Sol nessa madrugada, e pode acabar sobrando 
pra você. A melhor coisa é deixar as diferen-
ças de lado e pegar leve para não arrumar briga 
com alguém querido, especialmente se for um 
amigo. 

Com a entrada da Lua em Libra, assuntos voltados 
para a casa e a família ganham destaque nesta 
sexta. Logo cedo, porém, é melhor tomar cuidado 
com o que diz e para quem diz, porque mal-en-
tendidos e fofocas estarão a todo vapor. Não se 
estresse com indiretas nas redes sociais.

Sextou, Touro, mas os astros indicam que boa 
parte da sua atenção estará focada no trabalho e 
a diversão pode passar longe. Cuidado com o de-
sejo de sair comprando tudo o que vê pela frente 
logo cedo. Melhor deixar em ordem antes de curtir 
o final de semana. 

O Sol se estranha com a Lua nessa madrugada e 
pode sobrar pra você logo cedo. Melhor morder 
a língua para não falar sobre o que não entende 
porque há risco de queimar sua imagem. Trabalhar 
em equipe será a chave para dar conta das tarefas 
e conquistar um resultado melhor.

Sextou e, com a Lua de mudança para o seu sig-
no, você vai fechar a semana mais confiante para 
correr atrás do que deseja. A Lua avisa que será 
preciso um esforço para planejar melhor uma 
viagem ou deslocamento, especialmente se tem 
planos de botar os pezinhos na estrada antes do 
sol raiar.

Sextou, mas o céu não está muito favorável aos 
seus interesses logo cedo, antes do sol raiar. 
Rivalidade e gente intrometida pode tentar sa-
botar o seu progresso no serviço, sinal de que 
você precisa ter cuidado com tudo o que faz ou 
diz. Mas depois a Lua se muda para Libra e o 
astral melhora. 

   Loterias
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18 19 20 21 22 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta 10/6/2022
concurso: 2489Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 614

05 16 20 23 38 48

concurso: 2376

concurso: 1793

03 11 12 30 33 39

concurso: 5670

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE:

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S S
ÃO

 IN
FO

RM
AT

IVO
S E

 N
ÃO

 SU
BS

TIT
UE

M 
OS

 R
ES

UL
TA

DO
S O

FIC
IAI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

08 03 08 09 04 02 00

Super Sete concurso: 254C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2323Lotomania

71.849
15.830
70.979
68.013
54.332

02 16 20 25 33 37 71 
VILA NOVA-GO

16 23 48 59 62

OUTUBRO

01 03 07 09 16 24 26 

concurso: 5874

03 10 13 25 41 42

Nublado

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 22
min 16

max 22
min 15

Cascavel
max 17
min 9

Foz do Iguaçu
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Cidade
brasileira

da Oktober-
fest

Um dos
apóstolos
(Bíblia)

Conso-
antes de
"peixe"

Código
da pilha
pequena

Registro
feito após
a reunião

Contrito;
arrepen-

dido

Roberto
Carlos: 
o Rei 

da MPB

Mariana 
Hein, atriz
paulista

Orlando
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jornalista 

Simulador
de (?):
treina
pilotos
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é Porto
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por uma
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folgado
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"Ar", em 
aeronave
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roga
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A família
de Mor-

tícia (Cin.)
Raiva; ira
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"Quem
procura

(?)" (dito) 
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da baleia
Incomum;
escassa

Bondosa; 
benevolente
O Correio
Nacional

Garota, em inglês

Pratos feitos com
partes do boi (Cul.)

Consoantes
de "rapa"

Dívida
não paga

Cada parte
do arqui-
pélago

Enxerguei 

4/girl. 5/clama — prumo. 6/addams. 8/pesaroso.

Câmara titulou ontem quatro cidadãos honorários
Em sessão solene na noite 

de ontem (9) foi realizada na 
Câmara Municipal, a entrega 
de títulos de cidadão honorário 
para quatro importantes figuras 
do contexto social do município. 

Foram congratulados o Dr. 
Everaldo Baptista de Azevedo, 
o Capitão Namur Hamilton 
Zandoná (comdte do 2º Pel da 
2ª Cia do BPFron), o advogado 
Sandro Gregório e Washington 
Alves da Silva.

O oftalmologista Dr. Everaldo 
é figura pública muito conhecida 
e respeitada pela classe médica 

ASSESSORIA

e a comunidade em geral. Foi 
um dos responsáveis pela 
fundação do Hospital Rio de 
Janeiro e do Hospital São Paulo. 
Também assumiu o comando 
do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde, entre diversas outras 
empreitadas. Aos 83 anos, segue 
firme no ofício. 

O Capitão Namur Hamilton 
Zandoná se mudou para 
Umuarama em 2009, onde 
consolidou sólida carreira poli-
cial, desenvolvendo atividades 
na Patrulha Escolar, Polícia 
Ambiental e, atualmente, 

oficial do BPFron. 
O advogado Sandro Gregório 

da Silva reside em Umuarama 
desde 2004 e começou na vida 
pública como diretor do Procon 
em 2009, onde permaneceu por 
oito anos. Em sua gestão, a enti-
dade ganhou força e projeção 
estadual e nacional. 

Por fim, Washington Alves 
da Silva é o primeiro barbeiro e 
o primeiro professor de violão, 
chegando à cidade em 1955. 
Hoje, aos 92 anos, é conside-
rado um ícone pelos músicos 
do município.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Tempo frio pode dificultar 
partida em carros flex

Com a queda nos termô-
metros, muitos motoristas já 
começam a se preocupar com 
o funcionamento dos veícu-
los, uma vez que motores flex 
abastecidos com etanol podem 
apresentar dificuldades para 
ligar na ausência dos devidos 
cuidados com os sistemas de 
partida a frio. Com o objetivo 
de auxiliar os condutores, a NGK, 
fabricante de velas de ignição, 
lista algumas orientações para 
o adequado funcionamento 
dos diferentes dispositivos que 
visam facilitar a partida em car-
ros flex quando a temperatura 
ambiente fica abaixo de 15°C. 
Confira a seguir:

TANQUE 
AUXILIAR DE PARTIDA

Presente na frota brasi-
leira desde os anos 1980, com 
a entrada dos veículos a eta-
nol, o tanque auxiliar de par-
tida dispõe de um reservató-
rio destinado à gasolina, que é 
injetada no motor com a fun-
ção de melhorar a partida do 
carro. De acordo com Hiromori 

Mori, consultor de Assistência 
Técnica da NGK, a gasolina inje-
tada no motor vaporiza mais 
facilmente, auxiliando o motor 
a partir quando está frio. 

“Em dias frios, o motorista 
deve abastecer o tanquinho 
com gasolina, preferencial-
mente a aditivada, que pre-
vine a formação de resíduos. 
Também deve evitar que o 
dispositivo fique vazio, o que 
poderia danificar a bomba elé-
trica que alimenta o sistema, 
além de dificultar a partida”, 
orienta Mori. Ainda é essen-
cial checar a ausência de vaza-
mentos no sistema e o estado 
do combustível, que deve ser 
trocado após longo período, 
uma vez que a gasolina enve-
lhecida, além de favorecer a 
formação de resíduo, tem a 
sua queima dificultada.

SISTEMA DE 
PRÉ-AQUECIMENTO

Solução que visa aquecer o 
etanol no momento da partida, 
o sistema de pré-aquecimento 
é adotado em motores flex mais 

modernos, que dispensam o uso 
do tanque auxiliar. De acordo 
com o especialista da NGK, o 
condutor deve aguardar as 
luzes da injeção do painel apa-
garem para assegurar que o sis-
tema está pronto para a partida. 
“Cada sistema tem um tempo 
de aquecimento pré-estabele-
cido que pode variar de veículo 
para veículo. Partir o motor com 
o combustível ainda frio irá difi-
cultar a partida”, explica Mori.

MOTOR COM 
INJEÇÃO DIRETA

No caso dessa tecnologia, 
o combustível é injetado em 
alta pressão no motor, o que 
dispensa o uso do sistema de 
pré-aquecimento ou do tanque 
auxiliar para dar a partida no 
veículo a etanol com temperatu-
ras baixas. Hiromori explica que 
a elevada pressão do sistema 
de injeção já favorece a vapo-
rização e a atomização do eta-
nol. “Desse modo, a formação 
de combustível líquido é muito 
reduzida, o que também facilita 
a partida do motor”, aponta.

Cuidados essenciais com o veículo
Por conta das baixas temperaturas, os motoristas devem adotar 
alguns cuidados essenciais com o veículo – o primeiro, segundo 

Mori, é examinar o sistema de ignição, em especial as velas, respon-
sáveis por gerar a centelha (faísca) que irá queimar o combustível. 
“Velas com vida útil ultrapassada ou excesso de desgaste reduzem 

a performance do veículo e dificultam a partida”, destaca o con-
sultor de Assistência Técnica da NGK. Além disso, é fundamental 
verificar o estado de  componentes como a bateria, o sistema de 
carga – alternador, o motor de partida, o sistema de injeção, e o 

sistema de partida a frio. “É importante que o motorista solicite ao 
seu mecânico de confiança uma avaliação completa do sistema de 
partida, independentemente do combustível utilizado, para evitar 

futuros transtornos”, finaliza Mori. 

A Ram anuncia que está 
expandindo nos Estados 
Unidos sua linha de modelos 
de uso leve (light duty) com 
a adição da nova e exclu-
siva Ram 1500 TRX Sandblast 
Edition 2022, oferecendo aos 
compradores de picapes supe-
resportivas uma seleção ainda 
mais ampla de acabamentos e 
conteúdos externos e internos.

A nova Ram 1500 TRX 
Sandblast  Edit ion 2022 
expande a linha de picapes de 
uso leve que já apresenta os 
modelos mais rápidos, mais 
potentes e com a maior efi-
ciência de combustível atual-
mente na América do Norte. A 
marca Ram avança com toda a 
força da capacidade moderna, 
fornecendo recursos que inspi-
ram confiança e itens de segu-
rança veicular exclusivos na 
categoria.

A Ram 1500 TRX Sandblast 
Edition aprimora o bem equi-
pado TRX Level 2 Equipment 
Group e inclui itens exclusivos 
como grafismos, pintura externa 

na cor Mojave Sand e rodas 
exclusivas de 18 polegadas pre-
tas preparadas para beadlocks, 
além de teto solar panorâmico 
de painel duplo, revestimento 
especial na caçamba, pontos 
de amarração de carga, luz 
elevada de freio de LED mon-
tada na cabine (itens de série 
na Ram 1500 Rebel vendida 
no Brasil) e pedal retrátil para 
acessar a caçamba.

Por dentro, a TRX Sandblast 
Edition inclui costuras Light 
Frost, logotipo TRX bordado 
nos encostos dos bancos, 

detalhes exclusivos em fibra de 
carbono, volante de base reta 
com toques de couro e fibra de 
carbono, emblema exclusivo 
no console central, Head-Up 
Display (disponível na 1500 
Rebel aqui) e tela do quadro de 
instrumentos que mostra TRX 
em Mojave Sand. Os recursos 
de segurança incluem controle 
de cruzeiro adaptativo, assis-
tente de manutenção de faixa 
e frenagem de emergência 
para pedestres – igualmente 
presentes em toda Ram 1500 
Rebel no Brasil.

A Ram 1500 TRX Sandblast 
Edition 2022 oferece o compro-
vado e confiável motor HEMI 
V8 de 6,2 litros com compres-
sor, entregando níveis altíssi-
mos de potência e torque para 

Velas com vida útil ultrapassada ou excesso de desgaste reduzem a performance do veículo 
e dificultam a partida

DIVULGAÇÃO

RAM tem linha ampliada nos EUA

longas sessões de condução 
sem prejuízo no desempenho.

A nova Ram 1500 TRX 
Sandblast Edition 2022 estará 
à venda nos Estados Unidos a 
partir de julho.

A nova Sandblast Edition baseia-se na Ram 1500 TRX, oferecendo aos clientes ainda mais 
personalização direto da fábrica

DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 59.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

(44) 2031-0282 
(44) 9 9881-0502

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

ZONA V

Sobrado em excelente
ponto comercial,

possuindo 01 suíte +
02 quartos, dispondo
de aproximadamente
200m² de construção

R$ 3.500,00 + seguro anual

Condomínio Portal das Águas

Casa térrea, mobiliada,
equipada e decorada!

São 250m² de área
construída, dispondo de

3 suítes e tudo o que
uma casa em

condomínio fechado
pode oferecer!

R$ 2.300.000,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
P R E V I LU B  CO R R E T O R A 
DE SEGUROS DE VIDA S/C 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
02.340.499/0001-01, esta-
belecido na Avenida 19 de 
Dezembro, 4516, CEP 87503-
770, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio 
de seu alvará nº 23.137/2001. 
Com esta publicação o mesmo 
torna-se sem valor legal e 
comercial.

Sucatas rende R$ 800 mil à Prefeitura
A Prefeitura realizou ontem 

(9) o primeiro leilão de bens 
inservíveis de 2022. Foram 
colocados à disposição da 
população, 25 lotes por meio 
do processo administrativo 
nº 398/2022, totalizando um 
valor mínimo de R$ 234.528, 
conforme consta do edital. O 
total arrecadado na operação 
foi de R$ 780.892 – 233% acima 
do esperado –, valor que será 
incorporado à conta de recur-
sos livres da administração 
municipal.

O item vendido mais barato 
é um veículo VW Quantum ano 
1997, em estado de sucata, 
avaliado em R$ 500 e que foi 
arrematado por R$ 1.800. Já 
o item mais caro foi um trator 

esteira Komatsu ano 1978, 
avaliado em R$ 40 mil e que 
foi arrematado por R$ 288 mil 
– um ágio de 620%. Outros 
itens também obtiveram 

bons resultados à adminis-
tração municipal, como uma 
pá carregadeira Caterpillar 

1998, que tinha lance mínimo 
de R$ 35 mil e foi arrematada 
por R$ 125.500.

FORAM disponibilizados veículos, máquinas e sucatas inservíveis e nas condições em que se apresentavam
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Amo como ama o amor. Não conheço ne-

nhuma outra razão para amar senão amar. 
Que queres que te diga, além de que te 

amo, se o que quero dizer-te é que te amo?”
Fernando Pessoa

M
Y 

LO
VE

TANTAS EMOÇÕES!
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso de Roberto e Erasmo Carlos contra uma decisão que manteve com a editora 
Irmãos Vitale os direitos sobre 27 canções que a dupla compôs nos anos 1960. Como conta Rogério Gentile, a lista inclui 
sucessos como Quero Que Vá Tudo Pro Inferno e Minha Fama de Mau. Os artistas buscam rescindir contratos de cessão de 
direitos assinados entre 1964 e 1966 e podem recorrer. (UOL)

CUIDADO
Um estudo mostrou um dado preocu-
pante: a área da saúde foi a terceira 

mais atacada no Brasil por ransomwa-
re em 2021, ficando atrás apenas de 

Governo e Indústria. De acordo com o 
mapeamento da Apura Cyber Intelli-

gence, muitas das informações rouba-
das em ciberataques são vendidas na 

dark web e chegam a valer mais do que 
informações bancárias. A pesquisa des-

taca que, durante a pandemia, hospitais, 
clínicas e outras instituições da área da 
saúde passaram a ser alvo principal de 
hackers, colocando em risco até a vida 

de pacientes. (Forbes Brasil)

SOBRE ISSO!
Saiu na Folha uma reportagem so-

bre  quais prefeituras do Mato Grosso 
gastaram com a contratação de shows. 

A prática é investigada pelo Minis-
tério Público, na chamada “CPI do 

sertanejo”. O estado do Centro-Oeste 
concentra a maior parte dos casos com 
suspeitas de irregularidades. Os jorna-
listas mostram  que cerca de  R$ 16,6 

milhões de dinheiro público foram 
destinados a artistas neste ano em MT.

ARTE
Na Casa da Moldura acontece até dia 

11,exposição com  fotografias de 
Sérgio Vercezi, aquarela sobre papel 
de Paula Gomes, óleo sobre tela de 

Leandro de Lima, marcador sobre papel 
de Lillian Amador, azulejaria de Marcio 
Costa e lápis sobre papel de Gilvana 
Larsen. O evento fica disponível para 
visitação aos  apreciadores de arte na 
Casa da moldura que fica na rua Walter 

Kreiser, 3320, em Umuarama.

LOVE IS IN THE AIR!
Comemorando o amor, o aniversário 
de casamento (3 anos) e a Vida. A 
coluna destaca  Luci Lemes & Júnior 
Pereira que  seguem radiantes e vão 
comemorar muito o amor que os une 
( dia 12) e todos os dias.

ZOOM
Ivanildo Coutinho (Grupo Uvel ) e a filha  Ivana Coutinho foram prestigiar a exposição na Casa da Moldura -, recepcionados 

por Sérgio Vercesi, um dos expositores da expo “Arte Nossa”.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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